NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 1, ročník XI., február 2013, nepredajné

Mesto Levice v spolupráci so Slovenským Červeným krížom Levice sa opäť
rozhodlo zorganizovať podujatie:

Primátorskú kvapku krvi,
ktorá sa uskutoční

5.marca 2013
v obradnej sieni Mestského úradu.
Záujemcovia budú môcť prísť a darovať tak vzácnu tekutinu, akou krv bezpochyby je

od 8,00 do 12,00 hodiny.
Bez darcov by nebolo možné zachrániť nikoho, kto pri úraze, pôrode či operácii stratil priveľa
krvi. Podporujte aj Vy dobrú vec a spravte všetko pre to, aby ste krv prišli darovať a tak
pomohli tým, ktorí sú na vašu tekutinu odkázaní.

Vaše rozhodnutie môže zachrániť život!
Odber budú vykonávať pracovníci hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP v Leviciach.

Samospráva pod novou kontrolou
Začiatkom decembra 2012 sa Ing. Bernard Slobodník vzdal svojej funkcie hlavného kontrolóra mesta. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2013 sa uskutočnili voľby na pozíciu nového hlavného kontrolóra mesta Levice. Na túto pozíciu kandidovalo 18 uchádzačov, z ktorých jeden nespĺňal zákonom stanovené podmienky a dvaja sa vzdali tesne pred samotnou voľbou. Po tajnom hlasovaní
zvíťazil Ing. Igor Varga. Úlohou hlavného kontrolóra je okrem iného vykonávať finančnú kontrolu mesta, jeho hospodárenia či kontrolu
dodržiavania legislatívy. O svojej činnosti pravidelne predkladá správy mestskému zastupiteľstvu... pokračovanie na str. 2
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Nominujte športovca roka . . . . . . . . . . . .

Miestne dane a poplatky . . . . . . . . . . . . .
Vojna proti špine vyhodnotená. . . . . . . .
Oslavujú päťročnicu . . . . . . . . . . . . . . . . 
Predstavujeme partnerské mesto . . . . . .
Kam za kultúrou . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primátor mesta zablahoželal rodičom prvého dieťatka narodeného v roku
2013... pokračovanie na str. 3.
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...pokračovanie zo strany 1

dovať a dopĺňať si vedomosti o nich. Určite
využijem svoje skúsenosti z pôsobenia v samospráve, v štátnej správe ako samostatne
zárobkovo činnej osoby, ale aj pedagogické
skúsenosti pri hľadaní tých správnych prístupov k spolupracovníkom.

1. Aké budú Vaše prvé kroky vo funkcii
hlavného kontrolóra mesta?
So správami o kontrolnej činnosti, zisteniach a opatreniach na nápravu posledných
štyroch kontrolórov som sa mal možnosť
ako poslanec oboznamovať a reagovať na
ne. Teraz to vnímam ako výhodu poznania výsledku procesu kontroly. Som rád, že
budem môcť byť nápomocný v samotnom
procese kontroly. Určite po oboznámení sa
s prostredím budem hľadať možnosti ako
zefektívniť prácu na útvare , znížiť administratívne zaťaženie personálu. Bude ma zaujímať aj technické vybavenie pracovníkov
ako aj možnosti, aké nám používanie moderných informačných technológií dáva.
2. Je to veľmi náročná práca, ktorá si vyžaduje ekonomické aj právnické vedomosti. Viete v tejto novej funkcii zúročiť
aj Vaše doterajšie pracovné skúsenosti
alebo je to pre Vás niečo nové?
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Dnes sa bez právneho či ekonomického
vedomia nezaobíde pracovník na ktoromkoľvek riadiacom stupni vo firme či verejne
činná osoba – poslanec, prednosta úradu,
primátor, starosta. Život prináša množstvo
zmien v legislatíve a tie treba neustále sle-

3. Ako plánujete prispieť k zlepšeniu činnosti samosprávy?
Mám tú česť osobne poznať poslanecký
zbor, prácu v niektorých komisiách, ktorých rokovaní som sa zúčastňoval. Slobodné rozhodovanie, osobnú zodpovednosť
pri hľadaní spoločného dobra, to boli moje
prieniky na spoluprácu s kolegyňami a kolegami poslancami. Máme stále ten istý
spoločný cieľ efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými zdrojmi a majetkom
nášho mesta. Budem sa o to dôsledne snažiť
aj s celým útvarom hlavného kontrolóra,
nielen samotnou kontrolnou činnosťou ale
aj prevenciou – odporúčaniami na zlepšenie
činnosti kontrolovaných subjektov a predchádzaním vzniku nových nedostatkov.
(zo)

Pripravujeme vyhlásenie najúspešnejších
športovcov roka!
Mesto Levice – MsÚ a komisia MsZ športu - v spolupráci s redakciou regionálneho týždenníka
POHRONIE pripravujú vyhlásenie NAJLEPŠÍCH športovcov mesta Levice za rok 2012, ktoré
sa uskutoční dňa 23. 4. 2013 o 13.00 v obradnej sieni mesta Levice.
Prosíme športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta o zaslanie nominantov /najviac
dvoch v jednej kategórii/ na udelenie titulu

„ŠPORTOVEC ROKA“
„ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA“
„ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ ROKA“ mesta Levice za rok 2012
Návrhy prosíme zasielať do 28. 2. 2013 na MsÚ Levice – OSOO s najlepšími výsledkami, ktoré
v danom roku dosiahli.
Do ankety sa môže zapojiť aj verejnosť hlasovaním o „NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA
ROKA“ a to prostredníctvom regionálneho týždenníka Pohronie. Viac na jeho stránkach!

Zapojte sa a získate zaujímavé ceny!
Bližšie informácie:
MsÚ Levice, I. posch., č. dverí 48, e-mail: andrea.havettova@levice.sk tel. č. 6 350 248.
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Vitaj na svete, Terezka!
...pokračovanie zo str. 1
Malá Terezka sa narodila 4. januára 2013 a stala sa tak prvým
dieťaťom narodeným v roku 2013 v meste Levice. Ku krásnemu
prírastku do rodiny prišiel šťastným rodičom Márii a Karolovi
zablahoželať 4. februára 2013 aj primátor mesta Ing. Štefan Mišák, ktorý im odovzdal detský sporiaci účet na meno dieťaťa so
symbolickým vkladom, detské darčeky a kyticu kvetov. Okrem
malej Terezky robí už rodičom doma radosť 2-ročná dcérka Ivanka, ktorá sa na príchod súrodenca veľmi tešila a sestričku zahŕňa
vrúcnymi úsmevmi a láskou. Návšteva sa niesla vo veľmi srdečnej
a priateľskej atmosfére.
Dievčatku prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

Benefičná aukcia „Art for Help 2012“ s úspešným koncom
V Koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach sa 16. decembra minulého roku konala Benefičná aukcia obrazov pod názvom
Art for help 2012. Aukcia sa uskutočnila
pod záštitou zástupkyne primátora mesta
Levice Mgr. Beáty Vrábelovej a koordinátora benefície Csabu Tolnaia a Mgr. Margaréty Novákovej. Bola pokračovaním tzv.
Predaukčnej výstavy, ktorá prebehla týždeň
pred samotnou aukciu v Kapitánskej budove
Tekovského múzea v Leviciach. Na výstave si
mohli záujemcovia o výtvarné diela pozrieť
a zhodnotiť umelecké obrazy, o ktoré by mali
záujem. Pri dražbe a samotnej aukcii týchto
výtvarných diel mohli potom rozhodovať
aj na základe toho, aké na nich predaukčná
výstava zanechala pocity a dojmy.

V roku 2012 sa benefičnej aukcie zúčastnilo
28 umelcov. Išlo o profesionálnych a amatérskych výtvarníkov, z ktorých mnohí vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Do aukcie spolu darovali 49 obrazov.
Tvorcom myšlienky obrazovej aukcie je
pán Jozef Kanyuk, ktorý do aukcie rovnako venoval aj svoje diela. Pre najúspešnejšieho dražiteľa bol pripravený práve jeho
obraz, po názvom ,,Napájanie v zime“,
ako bonusový dar. Podľa jeho slov sú
takéto aukcie uskutočňované pre tých,
ktorí to potrebujú najviac, pretože sú
odkázaní na pomoc druhých. ,,Žijeme
dobu, kedy veľa ľudí padlo nižšie, nie
z vlastnej viny, a tak chceme takýmto
spôsobom pomôcť,“ dodal na záver.

Aj na základe tejto nezištnej myšlienky sa
na benefičnej aukcii v roku 2012 vydražili
umelecké diela v krásnej hodnote 3320 eur.
O tom, kam a akým spôsobom poputujú
vyzbierané finančné prostriedky, rozhodli
koordinátori benefície a zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Beáta Vrábelová, pod ktorej
záštitou sa podujatie uskutočnilo. Keďže bol
rok 2012 vyhlásený Európskou komisiou za
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, bola pomoc zameraná
na seniorov, ktorí si sami nevedia pomôcť,
a taktiež na pomoc sociálne slabým jednotlivcom a rodinám z regiónu Levíc.
Mesto Levice prerozdelilo vydražené finančné prostriedky v hodnote 1400 €
medzi sociálne slabé rodiny, rodiny, ktoré
majú deti v náhradnej, resp. pestúnskej
starostlivosti (vnukov/ vnučky) a seniorov.
Z tejto čiastky bolo 1200 € prerozdelených
do desiatich rodín, ktorým boli poskytnuté príspevky od 100-150 €. Zvyšných 200 €
bolo určených pre seniorov z Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Leviciach.
Ďalšími finančnými prostriedkami bolo
podporené Mládežnícke centrum Kontakt
v Leviciach, ktoré budú podľa slov jeho
riaditeľa Csabu Tolnaia, využité na podporu aktivít pre mladých ľudí. Zvyšné vydražené peniaze putovali do Želiezoviec a boli
odovzdané sociálne odkázaným ľuďom.
(zo)

Dni otvorených dverí u primátora
Termíny na rok 2013

6.marec 2013
3. apríl 2013
15. máj 2013
5. jún 2013
3. júl 2013

7.august 2013
4. september 2013
2. október 2013
6. november 2013
4. december 2013

od 13,00 hod., č. dv. 34
V prípade zmeny termínu, napr. z pracovných či zdravotných
dôvodov, Vás budeme informovať.

Časový harmonogram zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
na rok 2013
30. 01. 2013
25. 04. 2013
20. 06. 2013
26. 09. 2013
12. 12. 2013
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Stredisko registrácie poplachov – Pult centrálnej ochrany

Mestská polícia Levice má s prevádzkou
pultov centralizovanej ochrany a poskytovaní tzv. nadštandardných služieb technickej ochrany právnickým, fyzickým
osobám a občanom za úhradu viac ako
15 ročné skúsenosti. Zariadenia sú využívané pre potreby technického zabezpečenia objektov Mesta Levice a okrem toho
je v rámci voľných kapacít poskytovaná
služba technickej ochrany viac ako 70 ob-

jektom na území mesta Levice. Ide o rôzne
druhy objektov, vrátane objektov s najvyššími rizikami s 24 hodinovým monitorovaním poplachového signálu a to aj pre
prípady lúpežného prepadnutia.
Stredisko registrácie poplachov je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou
prevádzkou. Systém je určený pre GPRS,
GPS, rádiový a telefónny prenos informácií zo sledovaných objektov na pult
centralizovanej ochrany. Systém je využívaný hlavne k stráženiu objektov zabezpečených elektronickou zabezpečovacou
signalizáciou, ďalej k prenosu informácií
o požiari z ústrední elektronickej požiarnej signalizácie a k prenosu technologických jednostavových informácií.
Zariadenie obsluhuje vyškolený pracovník – operátor strediska registrácie poplachov. Cieľom tohto strediska je prijímať

poplachové signály z pripojených objektov, úlohou operátora je vyhodnocovať
ich a následne vysielať zásahovú skupinu
na miesto narušenia za účelom zadržania osoby, ktorá neoprávnene vstúpila do
stráženého priestoru, poprípade zamedziť ďalšiemu trestnému činu a zabezpečiť priestor.
Mestská polícia ako subjekt Mesta Levice
ponúka možnosť pripojenia na pult strediska registrácie poplachov širokej verejnosti a to za podmienok, ktoré upravuje
smernica Mesta Levice.
Akékoľvek informácie o možnosti využívať tieto služby Vám poskytneme na oddelení Mestskej Polície Levice, tel. číslo
036/6312 022, alebo osobne u Bc. František Sebelédy, vedúci referátu zabezpečovacích systémov, tel.0902 919 083, email:
veduci.rzs@msplevice.sk

Príručky na ochranu obyvateľstva vo forme kalendárov
Vážení občania,
do konca februára 2013 Vám Mestský úrad v Leviciach za pomoci
aktivačných pracovníkov vloží do schránok príručku na ochranu
obyvateľstva vo forme kalendára. Účelom tejto príručky je predložiť Vám súhrn informácií, ktoré je potrebné vedieť a môžu Vám
byť užitočné pri vzniku mimoriadnej udalosti.
Taktiež v zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia
ľudí v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 42/2004 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov za-

bezpečoval Mestský úrad v Leviciach za pomoci aktivačných pracovníkov v mesiacoch november a december 2012 výmenu jódových tabliet pre obyvateľstvo.
Občania, ktorí z akéhokoľvek dôvodu tablety ešte vymenené nemajú, si ich môžu vymeniť (alebo keď nemajú staré tak vyzdvihnúť
nové) denne okrem sviatkov, soboty a nedele na mestskom úrade
v Leviciach v priestoroch daní a poplatkov (vchod z boku MsÚ).
Ing. Miroslav Stanek
ref. CO a KR MsÚ Levice

Karneval mali aj v jasličkách
Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Výnimkou nie sú detské
jasle na Pereckej ulici, kde aj tento rok

urobili radosť najmenším Levičanom.
Triedy sa rozjasnili farebnými girlandami a balónmi a ožili veselými piesňami.

Detičky sa prezliekli do prekrásnych
masiek od výmyslu sveta. V triedach
pobehovali víly, zvieratká, hasič, kominár, šašo, červená čiapočka či čarodejnica. Spoločne si zatancovali, zaspievali a
mohli sa potešiť z nádherných kostýmov.
Samozrejme na karnevale nemohlo chýbať ani chutné pohostenie – chrumky,
tyčinky a malinovka boli nachystané na
pestro prestretých stoloch. Po hodinke
dobrej zábavy sa pomaly začalo deťúrencom zívať, preto sme sa pomaly vzdialili,
aby si mohli oddýchnuť v postieľkach.
Pochvala patrí celému kolektívu pracovníkov detských jasieľ, ako každý rok, aj
tento sa im podaril krásny maškarný ples
pre našich najmenších obyvateľov.
(zo)
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Vyhodnotenie kampane VOJNA ŠPINE
Už dlhé obdobie pretrvával v meste Levice problém nadmerného znečisťovania verejných priestranstiev (ulice, trávniky, okolie
bytoviek a pod.) odpadmi všetkého druhu voľne sa povaľujúcimi
po zemi a poletujúcimi vo vzduchu.
Členovia komisie Životného prostredia, výstavby a územného
plánovania pri Mestskom zastupiteľstve mesta Levice (ďalej len
komisia ŽPVaÚP) si v roku 2012 dali za úlohu postriehnuť si na
podstatu tohto problému - na jeho príčiny. Rozhodli sme sa vidieť
príčiny neporiadku aj očami občanov tohto mesta.
Do ankety sa zapojilo a na anketové otázky odpovedalo celkom
111 občanov (len jeden bol z mestských častí). Skoro všetci volili
formu anonymity.
Z doručených anketových lístkov bolo preukázané, že najviac ľudí
trápi špina a neporiadok v blízkosti ich obydlí (89), ale nie sú ľahostajní a nevšímaví ani voči neporiadku, ktorý nájdu aj v iných
častiach mesta, vrátane neobývaných, rekreačných, viničných
a záhradkárskych lokalít. Najčastejším neporiadkom, ktorý ľudí
trápi je bežný komunálny odpad povaľujúci sa mimo smetných
nádob. Druhým najväčším problémom sú psie exkrementy.
Všetci zúčastnení sú presvedčení o tom, že za nevyhovujúci a nepekný vzhľad mesta si môžu ľudia sami. Najčastejšie poukazovali
na neprispôsobivých občanov, ktorí svojim spôsobom života majú
najväčší podiel na špine a neporiadku v meste (78). Početnú skupinu „neporiadnikov“ tvoria aj záhradkári a vinohradníci (48),
ktorí v okrajových častiach týchto zón vytvárajú čierne skládky
odpadu s nemalými nákladmi pre mesto na ich likvidáciu. Ľudia
poukázali aj na tú skutočnosť, že stanovištia na zber komunálneho
odpadu nachádzajúce sa v okrajových častiach sídlisk, hlavne na
vstupoch do mesta sa stávajú čoraz častejšie predmetom záujmu
cezpoľných, ktorí cestou do práce alebo za nákupmi nemajú problém „prispieť svojou troškou“ do mestského neporiadku (37).
Až 86 zúčastnených si myslí, že uzamknutie stanovíšť určených na
zber komunálneho odpadu by mohlo pomôcť vyriešiť tento problém na území mesta. Viac ako polovica ľudí označila separovanie
komunálneho odpadu občanmi ešte stále za nedostatočné a ako
príčinu vidia v tom, že o význame a potrebe separovania odpadov
sa málo hovorí a píše, že ľudia sú v tejto veci nedbanliví, že je potrebné častejšie odvážať odpad, že niekde chýbajú nádoby na separovanie odpadu a dokonca bolo poukázané na to, že pre nesprávne
parkovanie aut sa k niektorým smetným nádobám nedá dostať.

Taktiež až 63 ľudí označilo, že odvoz už vyseparovaného odpadu
je nedostatočný a preto sú často nádoby preplnené.
Ľudia zároveň navrhli viacero opatrení na riešenie problémov.
Najčastejšie sa dožadovali väčšej intenzity kontroly zo strany mesta a mestskej polície a taktiež dôraznejšieho sankcionovania za
preukázané priestupky. Taktiež navrhli zabezpečiť väčšiu kontrolu
pri vykonávaní aktivačných prác.
Prevažná väčšina zúčastnených nevidí zlepšenie situácie v ďalšom zvyšovaní rozpočtu na kapitole životného prostredia. Dožadujú sa účelnejšieho využitia tých finančných prostriedkov, ktoré v rozpočte už sú.
V mesiaci september sa komisia ŽPVaÚP priebežne zaoberala
zozbieranými informáciami. Na komisiu bola prizvaná aj vedúca odboru životného prostredia a komunálnych vecí (ďalej
len odb. ŽPKV) Ing. arch. Eva Ürgeová, ako aj nový náčelník
Mestskej polície Mgr. Ján Marcinek. Zúčastnení sa navzájom
informovali o všetkých skutočnostiach, ktoré s touto problematikou súviseli a boli prijaté nápravné opatrenia v záujme zlepšenia celkovej situácie. Na konci roka 2012 urobil odb. ŽPKV
odpočet plnenia prijatých opatrení.
Mesto napríklad zvýšilo frekvenciu kontroly čistenia kontajnerov
a ich okolia. Zabezpečilo firmu na rozmiestnenie kontajnerov na nepotrebné šatstvo. Boli zlikvidované divoké skládky a odvezené kopy
odpadu zo sídlisk (spolu 1055 ton za 54 100 €). V lokalite Staré Majere a Strážny vrch bola umiestnená kamera (objasnené 2 priestupky).
Mesto zorganizovalo na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky deň aktivity „Vyčistime si mesto Levice“,
na ktorom sa zúčastnili o.i. aj školy, zamestnanci mestského úradu
a poslanci mesta. V súčasnom období zabezpečuje mesto odchyt holubov, ktorí patria taktiež k znečisťovateľom mesta a postupne nahrádza malé smetné nádoby z ľahších materiálov za betónové.
Mesto nechce poľaviť vo svojej aktivite ani v roku 2013. Názory
obyvateľov mesta si váži a bude sa nimi naďalej inšpirovať.
Taktiež bolo doručených asi 20 fotografií, prevažne anonymných.
Všetky boli použité na identifikáciu problémových lokalít. Vzhľadom na to, že neboli vytvorené objektívne podmienky pre súťaž,
nebolo možné vykonať losovanie spomedzi zúčastnených.
Členovia komisie ŽPVaÚP a mesto Levice ďakujú všetkým, ktorí
sa do projektu zapojili.
MUDr. Alena Frtúsová, MPH
predsedkyňa komisie ŽPVaÚP
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Informácie k miestnym daniam a poplatku
za komunálne odpady
Na základe podaných priznaní k dani z nehnuteľností,
k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje mesto
Levice vyrubí uvedené dane
spoločným rozhodnutím.
V rozhodnutí bude uvedená
samostatne výška dane z nehnuteľností, výška dane za psa
a prípadne aj výška dane za
nevýherné hracie prístroje.
Pod výpočtom výšky daní
budú uvedené údaje, ktoré je
povinný daňovník uvádzať pri platení daní. Upozorňujeme, že pri
úhrade každej dani je potrebné uvádzať správny variabilný symbol,
a preto odporúčame uhrádzať každý druh daní samostatne vo výškach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.
Tých daňovníkov, ktorí predpokladajú realizovať úhrady prostredníctvom pokladnice na Mestskom úrade v Leviciach žiadame, aby sa
pri platení preukázali doručeným rozhodnutím, z toho dôvodu, že na
rozhodnutí je uvedený čiarový kód, ktorý slúži na rýchlu identifikáciu daňovníka, čo urýchli vybavenie daňovníkov v pokladnici.
V rámci novely zákona na úseku poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady čakajú občanov nasledovné zmeny:
– Sadzba poplatku je vo výške 0,0674 € za osobu a kalendárny
deň, čo je v prepočte na osobu za rok 24,60 €.
Podkladom pre stanovenie výšky poplatku budú údaje z evidencie obyvateľstva o trvalom alebo prechodnom pobyte.
– Mesto Levice na základe písomnej žiadosti zníži poplatok
podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Levice. Toto
zníženie po splnení podmienok si môžu uplatniť občania, ktorí
majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka resp.
spoločne posudzovaných osôb mimo územia mesta Levice. Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže najmä týmito dokladmi:
• potvrdenie o pobyte na území iného štátu, pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone

Mesto získalo priamy grant

práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí, doklad vecne príslušného
úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
• potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o návšteve školy, vrátane dokladu preukazujúceho ubytovanie
v mieste navštevovania školy, /vlastníctvo nehnuteľnosti,
potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva/,
potvrdenie od zamestnávateľa a potvrdenie o ubytovaní.
– Mesto Levice na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Levice. Toto odpustenie
po splnení podmienok si môžu uplatniť občania, ktorí majú na
území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka resp. spoločne posudzovaných osôb mimo územia mesta Levice. Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže najmä týmito podkladmi:
• potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby
alebo trestu,
• potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej
starostlivosti pobytovou formou,
• potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
V prípade, že doklady pre zníženie resp. odpustenie poplatku nie
sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom
priložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad
nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku na toto
zdaňovacie obdobie zaniká.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bude vyrubený samostatným rozhodnutím.
Pri realizácií platieb žiadame uvádzať údaje uvedené v rozhodnutí
a pri platbách v hotovosti v pokladnici na Mestskom úrade predložiť doručené rozhodnutie.
Termíny splatnosti miestnych daní budú uvedené v rozhodnutiach.
Finančné oddelenie MsÚ Levice

Tento projekt podporil Nadačný fond
Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.
Mesto Levice získalo priamy grant vo výške 10 000 EUR,- z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis na dobudovanie detského ihriska v mestskom parku – stará časť.
Hlavnými cieľmi projektu je vytvorenie podmienok na spoločné
trávenie voľného času prostredníctvom vytvorenia nového detského ihriska, vybudovanie moderného a bezpečného ihriska,
zbližovanie generácií formou hier a športových aktivít, skrášlenie a úprava nevyužívanej plochy v parku.
Časové obdobie realizácie projektu: február – jún 2013.
	

Obická Zuzana
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Ukončenie projektu sa posúva na jún

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Počas rekonštrukcie budovy školy v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Saratovská ul. 85
v Leviciach došlo k novým skutočnostiam, ktoré ovplyvnili
dĺžku realizácie projektu. Pôvodný termín ukončenia rekonštrukcie a modernizácie školy bol naplánovaný na január 2013.
V skutočnosti sa fyzická realizácia projektu ukončí o pol roka
neskôr, než bol plánovaný termín, t.j. v júni 2013.
Pri výmene plochej strechy za sedlovú sa zistila nutnosť prepracovania technického riešenia strechy. V nadväznosti na túto zmenu

dôjde aj k zmene technického riešenia dažďovej kanalizácie s cieľom využiť už existujúcu kanalizáciu, ktorá sa nachádza priamo
v areáli školy. Mesto Levice predložilo v septembri minulého roka
žiadosť o zmenu projektu, ku ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo kladné stanovisko. Je dôležité
dodať, že tieto zmeny nemajú vplyv na ciele a výstupy projektu.
Zmena projektu prispeje k zabezpečenia stability, bezpečnosti
a funkčnosti budovy školy.
Ing. Viera Gábršová, PhD. projektová manažérka

V mestskej časti Kalinčiakovo to žije!
Obyvatelia najväčšej mestskej časti Kalinčiakovo majú veľa
možností stretnúť sa na rôznych akciách organizovaných Komisiou mestskej časti. Obzvlášť v posledných dvoch mesiacoch to
bol doslova maratón akcií!
December sa v Kalinčiakove niesol v tradičnom duchu vianočnej
atmosféry. Konali sa tu vianočné trhy, deti privítali Mikuláša a na
vianočnom posedení sa stretli aj dôchodcovia. Nezabudnuteľným
zážitkom bol spoločný ohňostroj na Silvestra, ktorý sa už tradične
konal na námestí.
Dňa 26. januára 2013 sa v kaštieli v Kalinčiakove konal už 14. ročník
Fašiangového plesu. Do tanca hrala skupina Remix. Aj tento rok bola
na plese bohatá tombola, nevyhrať nič sa takmer nedalo. Keďže nálada
na plese bola od prvého kola výborná, ples trval až do skorého rána.
Keď Fašiangy, tak poriadne! A aké by boli bez karnevalu? Dňa
2. februára 2013 sa kaštieľ zaplnil princeznami, rytiermi, zvierat-

kami, či inými čudesnými tvormi. Veselý smiech detí sa stupňoval po každom bláznivom kúsku dvoch podarených šašov. Do ich
bláznovstiev zapojili aj deti či starých rodičov. Deti boli úžasné,
odniesli si z akcie nielen krásne spomienky ale aj malú hračku.
Členova komisie všetky akcie organizujú len v rámci svojho voľného času a s obmedzeným rozpočtom, preto sú povďační všetkým
dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí sa na akciách aktívne zúčastňujú. Teší nás všetkých skutočnosť, že sa postupne akcií zúčastňujú aj novo prisťahovaní obyvatelia mestskej časti Kalinčiakovo
či obyvatelia iných mestských častí, že sa na akciách ľudia majú
šancu zoznámiť, porozprávať, že majú šancu ľudí v Kalinčiakove
dať dokopy na úspešné akcie. Lebo odmenou pre nás je len dobrý
pocit, že ľudia na akciu prídu a akcia sa im páči. Ďakujeme Vám!
Ing. Elena Krajkovičová
člen Komisie MsČ Kalinčiakovo
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Päťročnicu oslávili plesom
Na počesť piatich rokov fungovania Mestského parlamentu mládeže
(MsPM) ako poradného orgánu primátora mesta Levice, zorganizovali jeho členovia dňa 19. 1. 2013 svoj prvý reprezentačný ples.
Plesu sa zúčastnili zástupcovia všetkých troch doterajších mládežníckych parlamentov, primátor mesta Levice a prednosta mestského úradu. Úvodné slovo patrilo okrem koordinátorky MsPM
a líderky súčasného III. parlamentu aj primátorovi, Ing. Štefanovi
Mišákovi, ktorý vyzdvihol činnosť mestského parlamentu mládeže, ocenil jeho výsledky za doterajšie obdobie jeho pôsobenia,
poďakoval za vzájomnú spoluprácu a zaželal veľa dobrých a uskutočniteľných nápadov a aktivít do ďalšieho obdobia. Koordinátorka MsPM Mgr. Martina Gašparová prejavila svoje veľké nadšenie z myšlienky zorganizovať takéto podujatie, kde majú mladí
možnosť spoločensky sa zabaviť, nadviazať kontakty s bývalými
členmi mestských parlamentov, vymeniť si skúsenosti a nápady
do ďalšieho obdobia a zároveň zažiť niečo noblesné, aby vedeli, čo
sa v živote patrí. Posledné slová patrili líderke MsPM III. Dáši Tariškovej, ktorá prítomným hosťom pripomenula aktivity, ktorými
sa MsPM zviditeľňoval a pomáhal mestu Levice.
Po úvodnej oficiálnej časti otvorili prvé tanečné kolo noblesným
valčíkom tanečníci z TŠK Junilev, ktorí do tanca vyzvali aj ostatných mládežníkov. Plesová sála sa od toho momentu ozývala hlasnou hudbou a tancom. Hoci tanečnú atmosféru na malú chvíľu
prerušila chutná večera, po nej však opäť nasledovali ďalšie tanečné kolá, ktoré sa niesli v znamení ľudových aj moderných piesní.

Vstup do moderného kola otvorila Katka Vavrová piesňou Someone like you od Adele, za čo si vyslúžila veľký potlesk.
Ako na každom plese, ani tu nemohla chýbať tombola, kde možno
nie každý mal šťastnú ruku, ale o športového ducha sa neprišlo.
Veríme, že táto nezištná myšlienka si našla svojich priaznivcov
a na budúci rok budeme plesať znovu v ešte väčšom počte.
Ďakujeme tanečno-športovému klubu Junilev.
Radka Tatarkovičová
mediálna skupina MsPM

Aktuálne o plánoch OZ Patrimonium servandi
Začiatkom februára sa konalo výročné
stretnutie členov OZ Patrimonium servandi, aby zhodnotili výsledky aktivít združenia v roku 2012 a schválili plán na rok 2013.
V júli si pripomenieme 5. výročie obnovy sakrálneho areálu na levickej Kalvárii,
keď sa po 60 rokoch devastácie opäť stala
miestom pre duchovné pookriatie a modlitby veriacich. Vďaka tomu sa konajú
v Leviciach počas veľkopôstneho obdobia
každú nedeľu popoludní pobožnosti krížovej cesty v dôstojnom prostredí. V roku
2012 vydalo naše OZ sériu 7 farebných
pohľadníc, venovaných histórii, obnove,
súčasným aktivitám a prírodným hodnotám levickej Kalvárie. V dolnej časti areálu
vybudovaný kamenný múrik a vydláždená
plošinka pri vyhliadkovom paneli skultúrnili a scelili vstupný priestor. Vďaka
spolupráci so Strednou odbornou školou
poľnohospodárstva a služieb vidieku, aj so
SOŠ Pri amfiteátri – s pomocou ich študentov ako tiež dospelých dobrovoľníkov
sa nám darí udržiavať rozsiahly kalvársky
areál upravený. Novou tradíciou sa stala
slávnostná sv. omša poslednú júlovú nedeľu a „kalvárske hody“ 14. septembra na
sviatok Povýšenia Sv. kríža, ktorému bol
zasvätený pôvodný kostolík na Kalvárii.
V novembri mala svoju druhú reprízu výstava „Levická Kalvária“ v KC Junior.

V jubilejnom 5. roku chceme dovŕšiť stavebné práce v rámci projektu revitalizácie Kalvárie – dúfajme že s Božou pomocou sa podarí výroba i montáž schodiska
do vyhliadkovej veže, čím sa ešte zvýši
atraktívnosť tohto miesta. Uvedomujeme si veľkú zodpovednosť, ktorá sa bude
viazať na bezpečné prevádzkovanie veže.
Väčšie údržbové práce nás čakajú pri
ošetrení kaplniek, informačných pane-

lov, lavičiek, chodníkov a ďalšieho vybavenia v celom areáli, ktorý spravuje OZ
Patrimonium servandi. Niektoré dosť
poškodili žiaľ i nekultúrni návštevníci
Kalvárie. Ako inú formu propagácie plánujeme tento rok vydať kalvárske pexeso
podľa jedného z 9 grafických návrhov
študentov levickej Strednej umeleckej
školy L. Bielika.
Na výročnej schôdzi sme sa zamýšľali
tiež nad dlhodobejšou perspektívou využívania kalvárskeho areálu pre rozvoj
kultúrneho turizmu v Leviciach. Tento
rok chceme preto osloviť viacero inštitúcií a pripraviť spoločnú koncepciu náučnej trasy so zaujímavými zastávkami. Tie
predstavujú: Levický hradný areál – Synagóga – historické centrum mesta – Kalvária – židovský cintorín – vinohradnícka
oblasť Krížny vrch a Kusá hora – hniezdne
steny včelárika zlatého – pútnická mariánska kaplnka na Krížnom vrchu. Plány
a chuť na ich uskutočnenie máme. Veríme
že s Božou pomocou a spoluprácou s ďalšími ochotnými partnermi sa nám podarí
dosiahnuť aspoň niečo z nich.
Za doterajšiu materiálnu, finančnú, pracovnú i morálnu pomoc a podporu úprimne ďakujeme všetkým priaznivcom OZ
Patrimonium servandi a levickej Kalvárie.
PhDr. Katarína Holbová, podpredsedníčka OZ
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PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ
Náměsť Na Hané
Náměsť na Hané s počtom obyvateľov 1887 je
vzhľadné mestečko, ležiace v pôvabnej krajine,
kde sa hanácka rovina
začína vlniť a zdvíhajú
sa kopce Drahanskej
vysočiny. Jeho nadmorská výška je 247 m
a nájdeme v ňom len 441 domov.
Krajina v miestach dnešnej Náměstě na
Hané bola pomerne husto osídlená už v praveku. Z takmer každého pravekého obdobia
sa tu našli stopy po pobyte ľudí a medzi najdôležitejšie praveké lokality v Náměsti patrí
územie na kopci Rmíz, vypínajúcom sa nad
Terezským údolím. Ďalšou pozoruhodnou
pravekou lokalitou, dnes z časti zastavanou,
je lokalita Valník, v ktorej sa našli takmer
všetky známe prvky moravskej kultúry.
Prvá písomná zmienka o Náměsti na Hané
pochádza z roku 1141, pričom krátko po
nej malebné mestečko mizne na dlhých sto
rokov z písomných prameňov a objavuje
sa opäť až v neskoršej dobe.
Dnes je mesto s ďalekosiahlou históriou kultúrne i architektonicky atraktívne a dobre
známe, napríklad Tradičným folkovým festivalom Zahrada. Dominantou mesta je zámok Náměsť na Hané, ktorý bol postavený
na želanie grófa Ferdinanda Bonaventury
z Harrachu v roku 1766. V roku 1945 bol
podľa Benešových dekrétov majetok rodine
skonfiškovaný a zámok bol potom v správe Vlastivedného múzea v Olomouci. Od
1. júla 2000 je majetkom mesta. Významnou stavbou, spojenou s históriou zámku
je hrobka troch generácií Kinských, ktorú si
nechali vystavať v roku 1871 na novo/založe-

nom cintoríne. Hrobka je vybudovaná v empírovom slohu a nad kryptou sa nachádzajú
kaplnky s dreveným oltárom.
V okolí Náměsti na Hané sa nachádza niekoľko ďalších zaujímavých miest a pamiatok, ktoré svojou výnimočnosťou lákajú
množstvo zvedavých očí. Je to napríklad
Hrad Šternberg, Hrad Bouzov, Zámok
Úsov či Zámok Čechy pod Kosířem.
Pre turistov je atraktívny hlavne prírodný park Veľký Kosíř, ktorého ťažiskom
sú historické parky, záhrady a usadlosti v oblasti Motolského a Košířského
údolia. Okrem toho sú jeho súčasťou
i Motolské krematórium s cintorínom,
Motolské rybníky a golfové ihrisko.
Chránené územie bolo vyhlásené v roku
1991 a dominantou tohto rozsiahleho
územia je tabuľová hora Vidoule.
Neďaleko Olomouca, medzi mestečkom
Náměsť a Laškovom, sa rozprestiera ďalší pre turistov zaujímavý prírodný park
Terezské údolie alebo Terezská dolina.

SHALOM – z dejín židovských
komunít v Leviciach a okolí
Publikáciu si môžete zakúpiť
v Kancelárii prvého kontaktu
na Mestskom úrade v Leviciach
za cenu 2 eur.

Údolie získalo svoje pomenovanie po
dievčatku menom Terezka, ktoré malo byť
nespravodlivo väznené v miestnej pevnosti. Zaujímavosťou je, že je dnes na tomto
mieste postavená pivovarská sladovňa.
Tento prírodný park je zaujímavý aj z archeologického hľadiska. Nálezy, ktoré tu
boli nájdené, pochádzajú už z doby kamennej a k veľmi cenným nálezom patrí
tromi valmi opevnené územie na skalnom
kopci Rmíz. Hradisko Rmíz obývali ľudia
patriaci ku kultúre s nálevkovitými pohármi a kanelovanou keramikou neskoršej
doby kamennej. Okrem toho tu bola nájdená i hradba, ktorá je najstaršou odkrytou hradbou v strednej Európe.
Vďaka zalesnenému kopcovitému, veľmi romantickému údoliu – prírodnej rezervácie, je
Náměsť vyhľadávaným turistickým centrom.
(zo)
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Levice sú už oficiálne druhým najkrajším mestom
na Slovensku
Od 1. apríla do 31. októbra 2012 prebiehalo na celoslovenskom informačnom
portáli SLOVAKREGION internetové
hlasovanie za „Najkrajšiu obec a mesto Slovenska 2012“. Cieľom súťaže bolo
predovšetkým zviditeľnenie víťazných
miest a obcí, ktoré okrem diplomu získali
aj celoslovenskú propagáciu v médiách,
propagačné materiály či grafický banner
o meste na informačnom portáli.

zdroj: www.slovakregion.sk
Mesto Levice sa v tomto hlasovaní
(s počtom hlasov 32 751) umiestnilo na
krásnom druhom mieste, čím si svoje
umiestnenie polepšilo oproti predchádzajúcemu roku o štyri priečky. Odovzdávanie cien za účastí médií sa uskutočnilo 24.1.2013 o 14.00 hod v rámci
Veľtrhu ITF Slovakiatour. Toto podujatie
je najdôležitejším veľtrhom cestovného
ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Zúčastňujú sa ho takmer
všetky cestovné kancelárie, domácich

a zahraničných regiónov, zahraničné
turistické centrály a subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu, a tým prináša komplexný pohľad na dovolenky
a cestovanie. Diplom pre Mesto Levice
bol osobne odovzdaný do rúk primátora mesta, Ing. Štefana Mišáka, v stánku
Krajskej organizácie cestovného ruchu
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA.
V internetovom hlasovaní sa na prvom
mieste umiestnil Bardejov (33486), na
treťom mieste skončil Púchov (16779),
nasledujú Skalica, Prešov a Trenčín.

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku
mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 20 m2
- kancelársky priestor na I.poschodí o výmere 31 m2
- obchodný priestor na I.poschodí o výmere 169 m2
- obchodný priestor na I.poschodí o výmere 77 m2
- obchodný priestor na prízemí o výmere 26 m2
- kancelársky priestor na I.poschodí o výmere 26 m2
- kancelársky priestor na I.poschodí o výmere 37m2
- skladový priestor o výmere 19 m2
- garáž o výmere 35 m2
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Perecká ul. č. 42

Námestie hrdinov č. 13

- priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 30 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 50 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 150 m2

- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2
(dve miestnosti)
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 150 m2

Ul. Ľ.Štúra č. 3

Ul.M.R.Štefánika č. 1

- nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2

- nebytový priestor na poschodí o výmere 69 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 13 m2
- nebytový priestor na prízemí o výmere 530 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 40 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 200 m2

Námestie hrdinov č. 7-8

Mestský majer

Ponúkame priestory na prenájom na I. poschodí po rekonštrukcii so samostatným príslušenstvom, samostatným vykurovaním a odberom
elektrickej energie, vhodné ako kancelárske
priestory, ambulancie, ucelený priestor pre firmy s menším počtom zamestnancov
- priestory o výmere 72 m2
- priestory o výmere 84,60 m2

- garáže o výmere 36 m2

- nebytový priestor na II. poschodí o výmere 17,00 m2
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 25,00 m2

Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň

Ul. Kasárenská č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
- nebytový priestor o výmere 538 m2

Záujemcovia o prenájom nebytových
priestorov sa môžu prihlásiť na MsÚ Levice,
II.posch., č. dv. 64, tel. č. 6350269.
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